Minutur analog / digital
Betjeningsvejledning
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Varenummer:

KT_03 / KT_01
KT_17 / KT_18 / KT_20
5270
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01. Anvendelsesområde
Minuturet er beregnet til brug som tidsmåler. Den er blevet
udviklet til private formål og ikke egnet til erhvervsmæssige
formål. En anden anvendelse end den, der er beskrevet i
denne betjeningsvejledning, er ikke tilladt og kan føre til
beskadigelser og skader. Der hæftes ikke for skader fra
ukorrekt brug. Yderligere oplysninger og forklaringer finder du
i denne betjeningsvejledning.

02. Sikkerhed og vedligeholdelse
Sikkerhedsoplysninger
Læs dette kapitel grundigt, og følg oplysningerne. Sådan
sikrer du en pålidelig drift. Opbevar emballagen og
betjeningsvejledningen for at kunne videregive den til en ny
ejer, hvis minuturets sælges.
• Åbn aldrig minuturets kabinet, det indeholder ingen dele,
der skal vedligeholdes (undtaget er fjernelse af
kabinettildækningen for at skifte batteriet, se punktet
„Batteriskift“).
• Læg ingen genstande på minuturets, og udsæt ikke
displayet for tryk (ved digitale modeller). Ellers kan det gå i
stykker.
• Rør ikke displayet med kantede genstande for at undgå
beskadigelser.
• Undgå kontakt med vand og andre væsker, og stil ikke
minuturen op i umiddelbar nærhed af vaske, badekar eller
andre våde kilder.
• Stil ikke minuturets på eller i umiddelbar nærhed af
varmekilder.

03. Farer for børn

05. Driftsomgivelsens betingelser
Særligt ved digitale modeller:
Sørg for, at minuturet ikke udsættes for høj luftfugtighed
(f.eks. på badeværelset), og undgå støv, fugtighed, varme, for
lang tids direkte sollys og for stor kulde.

06. Omgivelsestemperatur
Særligt ved digitale modeller:
minuturet kan bruges vedvarende eller opbevares godt
emballeret ved en optimal omgivelsestemperatur på 0°C til
40°C.

07. Batteridrift
Det DIGITALE minutur bruges med et 1,5 V DC AAA batteri
eller 2 x knapcelle LR44. Efterfølgende finder du nogle
oplysninger om omgangen med batterier:
• Erstat batteriet kun med batterityper af samme kvalitet.
• Batterier må ikke oplades eller genaktiveres på anden måde,
de må ikke skilles ad, kastes i ild eller kortsluttes.
• Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved ilægningen
af batteriet. Pas på - eksplosionsfare, hvis batteriet bliver sat
forkert i. Må kun erstattes med den samme batteritype eller
en af samme kvalitet.
• Opbevar batterierne altid utilgængeligt for børn. Batterier
kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterierne og minuturen
skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
Hvis et barn har slugt et batteri, skal man straks kontakte en
læge.
• Tomme batterier skal fjernes omgående fra apparatet pga.
høj fare for lækage.
• Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder.
• Ved kontakt med batterisyre skal de udsatte områder straks
skylles med meget rent vand, og man skal omgående
kontakte en læge, hvis der opstår uventede reaktioner.
• Batterier tåler ikke høj varme. Undgå, at minuturet og
således også det ilagte batteri bliver for varme. At ignorere
disse oplysninger kan føre til beskadigelser og evt. til, at
batteriet eksploderer.
• Ved tilsidesættelse kan batterier aflades ud over deres
slutspænding og få lækager.
Fjern batterierne straks for at undgå skader. Hvis nødvendigt,
så rengør batterikontakterne og også modkontakterne i
apparatet. Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op
i den, også mhp. batterioplysninger. Informationer om skift af
batterier finder du under punkt 17 „Batteriskift“.

08. Bortskaffelse

11. Leveringsomfang
Minutur/1 betjeningsvejledning med garantibevis
Ved DIGITALE modeller: 1 stk. 1,5 V DC AAA batteri eller
x LR44 knapcelle

12. Funktioner
MEKANISKE MODELLER
• Countdown
DIGITALE MODELLER
• Countdown
• Stopfunktion (Count-Up)

13. Tekniske data
Batteri: 1 X 1,5 V DC AAA eller 2 X LR44 knapcelle

14. Måleområde
Mekanisk: maks. 59 minutter
Digital: maks. 99 minutter og 59 sekunder

15. Ibrugtagning og betjening
MEKANISKE MODELLER

Ibrugtagning
Fjern emballagematerialet fra minuturet. Den er omgående
klar til brug.
Betjening
Drej den øvre del af kabinettet eller minuturets indstillingshjul
(1) til op til 59 minutter. Fjederen, som genererer alarmtonen,
er nu trukket helt op. Stil nu nulmarkeringen tilbage til det
ønskede minuttal. Efter udløbet af den indstillede tid lyder der
en alarmtone. Den stopper automatisk. Alarmens varighed og
lydstyrke er afhængig af fjederspændingen. Gør derfor som
følger.
DIGITALE MODELLER

Batterier er farligt affald. Til en korrekt bortskaffelse
af batterier finder man passende beholdere, der hvor
man køber batterier, samt på kommunens
genbrugspladser.
Hvis du skal bortskaffe minuturet, så gør det iht. de
gældende bestemmelser. Oplysninger om det får du
på din kommunes genbrugspladser.
Bortskaf minuturens emballage iht. de gældende
bestemmelser. Oplysninger om det får du på din
kommunes genbrugspladser.

09. Rengøring og pleje

• Opbevar minuturets og batterier utilgængeligt for børn. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges! Hvis man har slugt et
batteri, så kontakt straks en læge!
• Kvælningsfare! Hold emballagematerialet og displaybeskyttelsesfolien væk fra børn!
• Det er ikke et legetøj!

• Rengør minuturet kun med en blød, fugtig, fnugfri klud.
• Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige
rengøringsmidler.
• Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på produktet.
Vand kan forårsage vedvarende misfarvninger.
• Hverken minuturet for skarpt sollys eller ultraviolet stråling.

04. Reparation

10. Opbevaring

Henvend dig udelukkende til vores servicecenter i tilfælde af
en nødvendig reparation eller et teknisk problem. Adressen
finder du på garantibeviset.

„Driftsomgivelsens betingelser“ og i punktet
„Omgivelsestemperatur“. Minuturet bør opbevares sikkert.
Undgå høje temperaturer (f.eks. gennem direkte sollys)

Fjern batteriet (ved digitale modeller), hvis du ikke bruger
minuturet i længere tid. I forbindelse med opbevaringen af
minuturet skal du følge oplysningerne i punktet

Ibrugtagning
Fjern emballagematerialet fra minuturet, og træk isoleringsbåndet ud af batterilåget (du behøver IKKE åbne det).
Batteriet/erne er allerede lagt i, og minuturets display viser nu
00:00.
Countdown-modus
Ved at trykke på tasterne „Min“ og „Sec“ kan du indstille den
ønskede countdown-tid. Den kan alt efter behov være på
mellem 1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder.
Ved at holde tasterne „Min“ eller „Sec“ nede spoler tallene
hurtigt frem.
• Når du har indstillet den ønskede countdown-tid, tryk en
gang på „Start/stop“-tasten for at starte countdownen
• Tryk igen på „Start/Stop“-tasten = countdownen stoppes
• Tryk igen på „Start/Stop“-tasten = countdownen fortsættes
• Når den indstillede countdown-tid er udløbet, lyder der en
alarm (ca. 60 sekunder)

Ved at trykke på „Start/Stop“-tasten kan du slukke alarmen,
den tidligere indstillede countdown-tid vises igen.
Ved samtidig at trykke på „Min“ og „Sec“ nulstilles tiden.
Stopur-modus
• Tryk samtidig på „Min“ og „Sec“ for at nulstille displayet.
• Tryk på „Start/Stop“-tasten for at starte stopuret.
• Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at afbryde tidsmålingen.
• Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at fortsætte tidsmålingen.
• Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at afslutte tidsmålingen.
Ved samtidig at trykke på „Min“ og „Sec“ nulstilles displayet.
Oplysning:
Ved modellen KT_18 har du ved hjælp af en lille skyder på
kabinettets bagside mulighed for at vælge to lydstyrkeniveauer
for alarmen, (high = høj, Iow = lav)

16. Montering
Alt efter model kan dit minutur
• opstilles ved hjælp af den opklappelige støttefod
• monteres på væggen ved hjælp af ophængningsøjet
• anbringes på en metalflade ved hjælp af magnetholderen.

17. Batteriskift

(ved digitale modeller)
Så snart visningen på displayet bliver svag, eller tallene ikke
længere kan læses, bør minuturs batteri/batterier udskiftes Åbn
batterilåget på bagsiden af minuturen, og ilæg det/de nye batteri/
er. Sørg for at ilægge dem, så polerne vender rigtigt for at undgå
beskadigelser på apparatet.

18. Garanti

19. Producent/serviceadresse

1. Garantikrav kan kun gøres gældende inden for en periode
på maks. 3 år fra og med købsdatoen. Vores garantiydelse er
begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl
hhv. udskiftningen af apparatet. Vores garantiydelse er gratis
for dig.

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany
Gratis servicetelefon:
00800-98887000
Servicemail:
service-dk@schmidtmeister.eu
Internet:
www.schmidtmeister.eu

2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter
registreringen af fejlen. Det er udelukket at gøre krav på
garantien efter udløbet af garantiperioden, med mindre
garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter
udløbet af garantiperioden.

Kære kunde!
I tilfælde af en garantisag vil vi gerne bede dig om at udfylde
dette garantibevis omhyggeligt og sende det til vores
serviceadresse sammen med apparatet og kassebonen. På
den måde bliver det nemmere for os at bearbejde din
reklamation.

3. Et defekt apparat skal sammen med garantiafsnittet og
kassebonen sendes uden porto til serviceadressen. Hvis
defekten ligger inden for rammerne af vores garantiydelse,
får du et repareret eller et nyt apparat tilbage. Reparation
eller udskiftning af apparatet udløser ikke en ny
garantiperiode.
Udslagsgivende er stadig garantiperioden på 3 år fra
købsdatoen. Dette gælder også ved service hos kunden.
Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved
uretmæssig eller forkert behandling, ved tilsidesættelse af
apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold eller indgreb,
som ikke er blevet foretaget af en af os autoriseret
servicested.
Defekter på apparatet eller skader, som garantien ikke (eller
ikke længere) dækker, udbedrer vi mod betaling. I den
forbindelse bedes du om at sende apparatet til vores
serviceadresse.

Kære kunde!
Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette
apparat alligevel ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi
dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse,
som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til rådighed
telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på
garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder
følgende - uden at de lovmæssige rettigheder derved bliver
begrænset:

✁
Garantibevis
Produktnavn: 			

Minutur
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Service

Producent

Gratis servicetelefon:
00800-98887000

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany

Servicemail:
service@schmidtmeister.eu

Kundenavn

Internet:
www.schmidtmeister.eu

Adresse

Fejlbeskrivelse
E-Mail
Telefonnummer
Købt den
Filial

_____
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